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ANÚNCIO 

  

CONCURSO PARA ADMISSÃO DE UM JURÍSTA E UM ENGENHEIRO 

INFORMÁTICO 

 

A Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) pretende admitir, em regime de 

contrato por tempo determinado, 1 (um) Jurista e 1 (um) Engenheiro Informático para o 

preenchimento de vagas de Técnicos Superiores nível I no seu quadro de pessoal. 

 

1- Requisitos de candidatura 

a) Os candidatos devem, conforme o caso, ter uma licenciatura em Direito ou em 

Informática, oficialmente reconhecida, e estar em pleno gozo dos seus direitos 

civis e políticos.   

b) Os candidatos devem ainda possuir os requisitos gerais para provimento em 

funções públicas: 

 

2- Principais Responsabilidades: 

 

Exercício de funções de assessoria técnica em estudos jurídicos e informáticos de elevado 

grau de qualificação, responsabilidade, autonomia e especialização, elaborando parecer, 

informação e estudo, na área da actuação da CNPD, de acordo com o respectivo conteúdo 

funcional. 

 

3- Instrução da candidatura 

a)  A candidatura será instruída com os seguintes documentos: 

i. Requerimento contendo elementos de identificação, entre os quais o 

endereço electrónico; 

ii. Curriculum vitae detalhado e actualizado; 

iii. Cópia de CNI/BI ou passaporte; 

iv. Uma fotografia; 

v. Cópia de certificado de licenciatura oficialmente reconhecida; 

 

b) Não será admitida a candidatura: 

i. Apresentada fora de prazo; 

ii. Apresentada por quem não reunir os requisitos exigidos no n.º 1; 

iii. Desacompanhada dos documentos exigidos na alínea anterior. 

 

4- Entrega da candidatura 

 

a) A candidatura é apresentada no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação 

deste anúncio no jornal;  

b) Os que forem enviados por correio deverão ter carimbo com a mesma data, 

endereçados para: cnpd.concurso@gmail.com e ou Comissão Nacional de 

Protecção de Dados, Avenida da China, caixa postal Nº 7600, apartado n.º 1002, 

Praia. 



 
 
 

Comissão Nacional 

de 

Protecção de Dados 

 

 

 

5- Métodos de seleção 

 

a) Após a avaliação das candidaturas apresentadas, será afixada uma lista com os 

nomes dos candidatos admitidos e não admitidos; 

b) No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da afixação da lista referida na alínea 

anterior, o candidato excluído pode apresentar reclamação; 

c) O concurso para Juristas é constituído por uma prova escrita de conhecimento em 

Direito Constitucional e Direitos Fundamentais; 

d) O concurso para Informáticos é constituído por uma prova escrita/prática, em 

auditoria informática e, sobre tecnologias de informação e comunicação (TIC’s); 

e) As provas são realizadas presencialmente na cidade da Praia, em local a indicar;  

f) Em ambos os casos, os 10 (dez) candidatos melhores classificados na prova de 

conhecimento, numa escala de 0 a 20 valores, são submetidos ao teste 

psicotécnico, devendo o avaliador emitir um parecer fundamentado com menção 

final “favorável” ou “não favorável”; 

g) Os candidatos com a menção final “favorável” no teste psicotécnico são 

submetidos a entrevista, a qual é classificada numa escala de 0 a 20 valores; 

h) A classificação final será calculada pela média aritmética da nota final obtida no 

teste de conhecimento e na entrevista, tendo por base uma escala de 0 a 20 valores; 

 

6- Disposições finais 

 

a) Todas as decisões tomadas no processo de concurso são passiveis de reclamação 

e/ou recurso nos termos lei. 

b) Aplica-se, subsidiariamente e com as devidas adaptações, a legislação vigente 

sobre os concursos. 

 

Regulamentos, local e data de realização de teste serão anunciados no sítio www.cnpd.cv. 

 

Praia, 26 de abril de 2021 

 

O Presidente da Comissão Nacional de protecção de Dados 

 

 

Faustino Varela Monteiro 


